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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠ Ο ΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 47/30-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 496/2016

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο
εντάλµατος προπληρωµής.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η-11-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30
π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 41148/25-11-2015
πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα και τα 8 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Αναγνώστου Πασχάλης
3.Αποστόλου Στυλιανός
4.Γεωργαλή Ζωή
5.Καρκατζίνος Νικόλαος
6.Πράτανος Απόστολος
7.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
8.Γκιζάρης Στέργιος

ΑΠ Ο ΝΤΕ Σ

1. Καρκατζούνης Θεοφάνης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την
τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 3ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την υπ’αριθ.
370/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση εντάλµατος
προπληρωµής, συνολικού ποσού 521,02€ στο όνοµα του υπαλλήλου Καραδαµογλου Κώστα
για τη δαπάνη ενίσχυσης δηµοτικού φωτισµού (αρ. πρωτ. ∆Ε∆∆ΗΕ 6404/18-8-2016 &
6417/19-8-2016) (α/α 684)
Ο υπόλογος υπάλληλος έπρεπε να αποδώσει λογαριασµό έως 30-11-2016.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθ. 724∆/2016 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής
συνολικού ποσού 521,02€.
Όπως προκύπτει από τα συνηµµένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες
ανέρχονται στο ποσό των 521,02€.
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε την έγκριση απόδοσης λογαριασµού και την απαλλαγή
του υπολόγου κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Αντιπροέδρου , τις
διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ΚΚ(Ν.3463/2006) των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β∆ 17/515/6/1959, τις σχετικές αποφάσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι

οµόφωνα

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού για το υπ’αριθ. 724∆/2016 χρηµατικό ένταλµα
προπληρωµής ύψους 521,02€ που εκδόθηκε στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου
Καραδαµογλου Κώστα και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλµα αυτό.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 496/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

